
Käytän tässä yhteydessä ymmärrettävyyden hel-
pottamiseksi jääkerrostumista ilmaisua ”jäälus-
tot”, jolloin lukijalle hahmottunee paremmin 
analogia puiden vuosilustojen kanssa. Samaan 
hengenvetoon voidaan puhua myös ”järvilus-
toista”, joilla tarkoitan järvisedimenttikerrostu-
mia. Vastaavia kerrostumia toki on paljon muita-
kin kuten tippukivikerrostumat (stalagmiitit), 
joista saatua tietoa olen hyödyntänyt Lapin ho-
loseeni-ilmastohistorian tutkimisessa.  

Jäälustosarjojen ajoittumisen ongelmat aiheutu-
vat jään laadun vaihteluista ja kerrostumien 
epätäydellisyydestä, mistä aiheutuu tulkintavir-
heitä. Koska kyse on luonnon prokseista, on 
mahdollista, että tuulen tuiverrus kuluttaa muo-
dostuvia jääkerroksia, jopa niin, että osa niistä 
jopa katoaa. Puulustotutkimuksissa puhutaan 
puuttuvista lustoista ja valelustoista (missing 
rings, false rings).  

Tuulieroosio on erityisen ongelmallista silloin, 
kun vuotuinen lumikertymä on pieni (esimer-
kiksi eräissä osissa Antarktista). Joissain tapauk-
sissa yksittäisten vuosien lumikertymät saatta-
vat hävitä kokonaan, jolloin kerrostuma jää 
muodostumatta aiheuttaen aukon jäälustokro-
nologiaan (-kalenteriin). Tämä on erityisen on-
gelmallista silloin, kun vuotuinen lumimäärä on 
ollut pääsääntöisesti vähäistä (esimerkiksi Etelä-
mantereen joissakin osissa). Kerrostumat voivat 
olla peräisin ajanjaksoilta, jolloin kylmempien 
lämpötilojen seurauksena lumisateet ovat vä-
hentyneet ja samalla tuulen voimakkuus on kas-
vanut. 

Lisäongelmia aiheutuu muodonmuutoksista 
jään sisällä, josta syntyy laskostumia (lustotutki-
muksissa reaktiopuu) ja mahdollisen stratigrafi-
sen jatkuvuuden (kerrostumien) menetyksen 
(Alley el al., 1997b). Esimerkiksi sekä GRIP- että 
GISP2-kairausnäytteissä on selvää näyttöä vaka-
vista rakenteellisista häiriöistä alemmassa 200-
300 metrissä, mikä on lähes varmasti johtanut 
stratigrafisen sekvenssin epäjatkuvuuksiin tai 
katkoksiin (Meese el al., 1997).  

Ajoittumisongelmat voivat aiheutua puuttuvista 
kerrostumista, jolloin interpoloinnit on tehtävä 
kopioimalla vuosittaisia kerroksia aukon ylä- ja 
alapuolella olevista lustoista. Tällaisessa inter-
poloinnissa syntyy väistämättä virheitä. Jäässä 
näkyvien kerrosten laskenta tapahtuu yleensä 
tutkijaryhmien toimesta. Vaikka heillä on paljon 
kokemusta jäälustojen tutkimisesta, jääkerros-
ten tulkinnassa on väistämättä mukana inhimil-
linen tekijä vuosittaisten tai osavuosittaisten ho-
risonttien (Lustotutkimuksessa valelustot) mää-
rittämisestä (Alley et al., 1997a). 

Vaikka ongelmaa testataan toistoilla ja eri para-
metrien välisin vertailuin yhteensopivuuden 
maksimoimiseksi, virheiltä ei voida välttyä. 

Nämä eri tekijät vaikuttavat siihen, ettei jäälus-
tokalentereita koskaan voi pitää absoluuttisina 
(vuodentarkkoina). GISP2-sarjoissa monipara-
metrikerroslaskentaan liittyvät virheet ovat  

1–2%  12000 vuoteen saakka,  
± 2%    40000 vuoteen saakka,  
± 5%     noin 45000 vuoteen saakka, 
 jopa 10% noin 55000 vuoteen saakka ja  

 noin 20 % 110 000 vuoteen mennessä 
 (Meese el al., 1997).  

 

EPICA-sarjassa, jossa kronologia perustuu suu-
relta osin jäävirtauksen mallintamiseen, ikävirhe 
on  

± 10 vuotta 700 vuoteen saakka, 
enintään ± 200 vuotta 10000 vuoteen ja  
enintään ± 2000 vuotta 41000 vuoteen saakka 
(Schwander et al., 2001). 

 
Jääkairausten ikävirhe voi olla jopa ± 10000 
vuotta 807000 vuoden pituisessa sarjassa. Kun 
mennään pohjaan saakka (960000) vuotta, virhe 
kasvaa ± 20000 vuoteen (EPICA-yhteisön jäse-
net, 2004).  

Vostok-kairauksessa Petit et al. (1999) päättele-
vät, että ajoitusvirhe on 15000 vuotta 400 000 
vuoden, yli 10 000 vuotta suurimmassa osassa 
sarjaa ja alle 5000 vuotta viimeisen 110 000 vuo-
den aikana. 

Linkki 1: https://fi.wikipedia.org/wiki/Stratigrafia  
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Jäälustosarjojen ajoitusvirheet 

Maakerrostumia taustalla. Lähde. 
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